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آگاهی: ترسیم چشمانداز نظری 
 

 
  

در این مقاله، نویسندگان، نظریههای 
مختلفی که پدیــدۀ آگـاهی (هوشـیاری) 
 (consciousness) را توضیــح میدهنـد، 

معرفی و با هــم مقایسـه مینمـایند. بدیـن 
منظور ابتدا نمــوداری متشـکل از دو بعـد 
ــا مشـخص شـود  نظری ترسیم میگردد ت
هر یک از این نظریهها با  چه پیش زمینــۀ 
نظـری اقـدام بـه توضیـح پدیـدۀ آگـاهی 
مینمایند. آن گاه انواع مختلف آگــاهی 
معرفی و سپس با توجــه بـه ابعـاد نظـری، 
مدلهای مختلف در نمودار مذکور قــرار 
داده میشود و دربــارۀ رویکـرد آنـها بـه 
آگـــاهی، توضیـــح مختصـــری ارائـــه 

میگردد. 
 

ابعاد نظری نمودار 
نمودار مد نظر نویسندگان در امتداد 
ــود (شـکل1). اول،  دو بردار ترسیم میش
بردار «پردازش در مقابل بازنمایی» است. 
ـــاتی را کــه آگــاهی را  ایـن بـردار نظری
حـاصل نحـوۀ بـه خصوصـی از پــردازش  
ــا نظریـاتی کـه آن را  اطالعات میدانند ب
ــد  ناشی از نوع خاصی از بازنمایی میدانن

مقایسه میکند. 
دوم، بردار «اختصاصی در مقابل غیر 

ــه  اختصاصی» است. این بردار نظریاتی را ک
ـــاهی از طریــق  قـائل بـه پدیـدار شـدن آگ
ــاتی  مکانیسمهای اختصاصی هستند، با نظری
کــه آگــاهی را ناشــــی از پردازشهـــا و 
ــب ولـی غیراختصـاصی  بازنماییهای متناس
میدانند، مقایسه میکنــد. از تقـاطع ایـن دو 
بردار چهار منطقۀ نظری زیر با رویکردهـای 

متفــاوت بــه آگــاهی حــــاصل میشـــود      
(شکل 1): 

ــت، امـا  (1) آگاهی حاصل «پردازش» اس
ـــه وســیلۀ مکانیســمهای  ایـن پردازشهـا ب
مختص آگاهی انجام شوند. (2) آگــاهی از 
«بازنمایی» ناشی میشود، اما ایــن بازنمـایی 
از طریـق مکانیســـمهای مختــص آگــاهی 
صــورت پذیــرد. (3) آگــــاهی ناشـــی از 
«پردازشهـای» خـاصی اسـت کـه ممکـــن 
ــای مغـز اتفـاق بیفتـد، (4)  است در هر کج
ـــژهای  آگـاهی ناشـی از «بازنماییهـای» وی
است که ممکن اســت در هـر کجـای مغـز 

اتفاق بیفتند.  
 

انواع مختلف آگاهی 
نویســـندگـــان، قـــابل اســــتفادهترین 
تقســیمبندی انــواع مختلــف آگــــاهی را 
ــه  تقیسـمبندی بـالک (Block) میداننـد ک

ــر  چـهار حـالت مختلـف آگـاهی را بـه شـرح زی
معرفی میکند: 

1- آگـــــــــاهی قـــــــــابل دســـــــــــترس                     
 (Access Consciousness) (آگـاهی A): ایــن 

نوع آگاهی مربوط بــه توانـایی افـراد در گـزارش 
کالمـی تجربیـات حسـی و عمـل بـر طبـــق آنــها 
میباشـد. مـــانند داد زدن از درد هنگــام بریــدن 
ــه  انگشـت، سـعی در بنـد آوردن خـون و اقـدام ب

کاهش درد و پانسمان زخم. 
2- آگــــــــــــــــاهی پدیـــــــــــــــــداری                     

 :(P آگـاهی) (Phenomenal Consciousness) 

ــوع آگـاهی مربـوط بـه خصوصیـات کیفـی  این ن
تجربیـات حسـی اســـت. مــانند کیفیــت خــاص 
احساس درد هنگامی که انگشتان پایمان با دشــت 
به پایۀ میز برخورد میکنــد و یـا احسـاس شـنیدن 

صدای نافذ زنگ ساعت شماطهدار. 
3- آگـــــــــــــــــاهی پایشـــــــــــــــــــگر                     

ــــوع  (Monitoring Consciousness): ایـــن ن

آگاهی، به «آگاهی نسبت به داشتن» یــک تجربـۀ 
حسی یــا یـک فکـر خـاص مربـوط اسـت کـه بـا 

«داشتن» آن حس یا فکر متفاوت است. 
4- آگـــاهی نســـــبت بــــه وجــــود خــــود                  

(Self Consciousness) (آگاهی S): از آنجا کـه 

اکـثر نظریـهها، دو نـوع آگـاهی آخـــر را تحــت 
ـــــــــا دوم توضیــــــــح آگاهیهـــــــای اول ی
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 میدهند، توجه نویسندگان بیشتر معطوف به امکان تبیین دو نوع اول است.  
 

قرار دادن نظریه روی نقشه 
در این قسمت، نویسندگان، به شرح چهار گروه نظری که از برخورد دو بردار نظری یادشده به وجود میآیند، اقــدام نمودهانـد و آن گـاه بـا 
توجه به ارتباط آنها با بردارها، نظریههای مختلف را در نقشۀ به دست آمده مرتب میکنند. سپس از هر گروه، یک نظریه به عنوان نمونه انتخاب 

و شرح داده میشود. 
 

  (Specialized Vehicle Theories) نظریات وسیلههای اختصاصی
   (Atkinson & Shiffrin) نظریۀ نمونۀ این قسمت که در واقع تنها نظریهای است که به این ناحیه تعلق میگیرد، نظریه اتکینسون و شـیفرین

است. آنها دو اصل را پیشنهاد میکنند: (1) محتوای یک تجربۀ هوشیارانه (آگاهانه)، عبارت است از محتوای بازنمــایی شـده یـک انبـار حافظـۀ 
ــرار داشـته  کوتاه مدت. (2) بازنماییها در صورتی در این مخزن کوتاه مدت قرار میگیرند که باالتر از سطح خاصی از فعالیت  (activation) ق
باشند. در مدل فوق، حافظه به دو قسمت انبار بلند مدت و انبار کوتاه مدت تقسیم میشود. آنچه در انبار کوتاه مدت قرار میگــیرد تنـها و همـۀ 
بازنماییهایی است که در سطحی باالتر از یک آستانۀ تحریکی به خصــوص قـرار دارنـد. گفتـۀ شـیفرین و اتکینسـون: «اینـها همـان تفکـرات و 
اطالعاتی هستند که ما هم اکنون متوجه آنان هستیم». به نظر میرسد این نظریه، قابلیت توضیح دادن هر دو نوع آگاهی A  و  P  را داشته باشد. 
نظریات جدیدتر در مورد آگاهی نیز بر پایۀ مفروضات مربوط به حافظۀ کوتاه مدت قرار دارند، اما تفاوت آنها با نظریۀ فــوق ایـن اسـت کـه 
ــه در مـدل فـوق همـان  آگاهی را حاصل یک «پردازش» اختصاصی میبینند، ولی نه به دلیل خصوصیت وسیله یا دستگاه بازنمایی کنندۀ آن (ک

خصوصیت باالتر قرار داشتن از یک حد خاص فعالیت است). 
 

  (Specialized Process Theories) نظریات پردازشهای اختصاصی
این نظریهها بر این باورند که آگاهی حاصل پردازشهای خاص از طریق یک مکانیسم خاص است. یکی از مدلهایی که میتواند به عنـوان 
الگوی این نظریهها در نظر گرفته شد، مدل شاکتر  (Schacter)  است. بر طبق این مدل، برون دادهای ادراکی و حافظــهای میتواننـد وارد یـک 
ــرد اسـت: (1) بروندادهـای واحدهـای مختلـف  سیستم آگاهی هوشیار (Conscious Awareness System) شوند. این سیستم دارای سه عملک
ــه مـهمتر،  حوزههای شناختی را با هم تلفیق میکند. (2) «اطالعات تلفیق شده» را به «سیستم اجرایی»  (Executive System)  میفرستد و از هم

(3) عملکرد آن، «تجربه پدیداری  (Phenomena)» فعالیت جاری ذهن را ممکن میسازد. 

ــا شکل 1- نمودار روبهور، نحوۀ قرارگیری منحنی نظریهها را ب
در نظر گرفتن دو بردار نظری پیشنهاد شده نشان میدهد. محل
قرارگیری هر نظریه، نسبت به هر یک از دو بعد، نشان میدهـد
ــهوم هـر یـک از آن بـردار را که نظریۀ مذکور تا چه اندازه مف
نمایندگی میکند. حروف داخــل پرانتزهـا نشـان میدهنـد کـه
کدام یک از حاالت آگاهی از جانب هر نظریه در درجــه اول
مورد توجه قرار میگیرد (آگاهی پدیداری  [P]، قابل دسترس
 [A]، پایشگر  [M] و نسبت به خــود [S]). هـر کجـا بیـش از

یک حــرف وجـود دارد، حـروف اول مبیـن مـهمترین حـالت
آگاهی است که توضیح داده میشود. نظریههایی که بــا سـتاره
عالمتگذاری شدهاند، همانهایی هستند که  به عنــوان نمونـه

در متن توضیح داده شدهاند. 
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با این مدل میتوان مواردی از اختالالت شناختی را کــه در آنـها تواناییهـای ناآشـکار  (covert) از تواناییهـای آشـکار  (overt) منفـک 
میشوند (مانند منفک شدن بازشناسی آشکار و ناآشکار چهره)، توضیح داد. بدین ترتیب که اختالالت فوق در اثر آسیب رسیدن به ارتباط بین 

واحدهای سالم یک حوزۀ شناختی با سیستم آگاهی، آگاهی سالم ایجاد میشود. 
از آنجا که مدل شاکتر یک نظریه پردازشی محسوب میشود، میگوید محتوای آگاهی عبارت است از، بازنماییهایی کــه جـهت پـردازش 

در اختیار سیستم آگاهی، آگاهی و سیستم اجرایی قرار میگیرند. 
 

   (Non-Specialized Vehicle Theories) نظریات وسیلههای غیر اختصاصی
ــه عنـوان  بر طبق این نظریهها، پدیدار شدن آگاهی فقط به صفات ویژۀ بازنماییها بستگی دارد. از نظریۀ ابراین و اپی (O’Brien & Opie)  ب
ــایدار فعـالیت  (stable patterns activation)  در شـبکههای «پردازشـگر  نمونۀ این نوع نگرش میتوان نام برد. بر طبق این نظریه، الگوهای پ
توزیع شدۀ موازی  (Parallel Distributed Processing)»، وسایل ایجاد بازنماییهــای آشـکار  (explicit) هسـتند. الگوهـای فـوق زمـانی در 
شبکههای عصبی حاصل میشوند که «نورونهای تشکیل دهندۀ آنها به طور همزمان فعال شوند». ابراین و اپی معتقدند که بازنماییهای آشــکار 
ــه سـطح  همان بازنماییهایی هستند که به سطح آگاهی میرسند. این نظریه از آنجا یک وسیله محسوب میشود که معتقد است رسیدن تجربه ب
آگاهی به خصوصیت درونی خود بازنمایی بستگی دارد (یعنی پایداری) و ربطی به نقش کارکردی آن ندارد. این نظریه غیر اختصــاصی اسـت؛ 
زیرا برای به وجود آمدن این تجربهها وجود مؤلفههای اختصاصی را الزم نمیبیند. در واقــع بـر طبـق ایـن نظریـه، ممکـن اسـت در قسـمتهای 
ــاهی  مختلف مغز به طور همزمان بازنماییهای آشکار بسیاری وجود داشته باشند که هر کدام از آنها میتواند به تنهایی موجب پدیدار شدن آگ

شود. 
 

   (Non-Specialized Process Theories) نظریات پردازشی غیراختصاصی
ــر کجـای مغـز اتفـاق  این نظریهها بر این باورند که آگاهی در اثر به وقوع پیوستن پردازشهای ویژهای پدیدار میشود که ممکن است در ه
بیفتند که برای نمونه میتوان به نظریه «فرضیۀ هستۀ فعال»  (dynamic core hypothesis) تونونی و ادلمن  (Tononi & Edelman) اشاره کـرد. 
ــیگنالهای متقـابل (reciprocal) هسـتند کـه در  بر طبق این نظریه، پردازشهایی که آگاهی را پدید میآورند، قالبهای محکم و پایداری از س
نواحی گستردۀ مغزی در حال حرکت دائمی و تغییرند و اطالعات را با هم تلفیق میکنند. پردازشهای مذکور همان هستۀ متحــرک را تشـکیل 

میدهند. 
ــته بـه پردازشهـای عصبـی بـه خصوصـی میدانـد؛ یعنـی همـان  این نظریه، به این دلیل یک نظریۀ پردازشی است که تجربۀ آگاهانه را وابس

پردازشهایی که از سیگنالهای متقابل حاصل میشوند. 
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